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ATA DA 958ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ALFREDO VASCONCELOS – MINAS GERAIS.
Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove horas, foi
realizada a nongentésima qüinquagésima oitava reunião ordinária da Câmara Municipal. O
senhor presidente, vereador José Marques Ribeiro de Melo, determinou a secretária,
vereadora

Nirléia

Milagres

Coelho

Silva,

a

proceder

à

chamada,

constatando-se

as

presenças dos seguintes vereadores: José Marques Ribeiro de Melo, Nirléia Milagres
Coelho Silva, Mauro César de Oliveira, Fábio José Garcia, Amarílio Antônio Ferreira,
Antônio Valentino Ferreira, Maikon Marcos Ribeiro, Evaristo Carvalho Araújo de Paula e
Edson Pereira Heleno. Verificando haver quorum, o vereador presidente declarou aberta a
reunião. Logo após, foi feita a leitura da ata da reunião anterior que foi posta em
discussão

e

votação

e

aprovada

por

unanimidade.

Nas

correspondências:

ofícios

de

números 67/2018, 68/2018, 69/2018 e 70/2018 recebidos do executivo em resposta aos
ofícios

enviados

presidente

passou

pela
a

câmara.

palavra

Após

aos

a

leitura

vereadores

que

das

correspondências,

deram

boas

vindas

o

aos

vereador
visitantes

presentes no plenário, em especial ao Subtenente da Polícia Militar Mariano Afonso de
Medeiros, e aos internautas que estão acompanhando a reunião via TV Câmara. O vereador
presidente agradeceu a presença do Subtenente Mariano e parabenizou-o pelo trabalho de
prevenção que vem realizando no município há vários anos. O vereador presidente citou
que

em

2012,

quando

era

presidente

da

câmara,

realizou

uma

reunião

com

vários

comerciantes do município para falar sobre segurança pública e colocou a câmara a
disposição da Policia Militar. O vereador presidente informou ao vereador Fábio que já
conversou sobre a guarita da comunidade do Tanque e que o responsável pelo seu conserto
disse que vai até o local verificar o que pode ser feito. O vereador presidente
informou que enviará ofício para o executivo solicitando informação sobre a ponte da
comunidade do Valério. O vereador presidente informou que juntamente com o Sr. Alberico
distribuiu convites para a população que mora nas margens da BR 040 para participarem
de uma reunião nas dependências da Câmara Municipal que ocorreu dia 01/09/2018 e tratou
das reivindicações e das regularizações dos acessos a rodovia BR 040, entretanto,
somente duas pessoas interessadas compareceram. A vereadora Nirléia perguntou se tem
informação sobre o inicio dos trabalhos referente ao projeto de lei n° 05/2018, que
cria

o

programa

Vasconcelos,

pois

municipal
a

de

população

apoio
está

ao

produtor

rural

questionando onde

e

do
como

município
fazer

o

de

Alfredo

cadastro. A

vereadora Nirléia requereu ao vereador presidente que enviasse ofício solicitando às
devidas informações. O vereador Maikon comentou a informação do ofício em que dizia que
não teve interessados em participar do processo de licitação para serviço de
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serralheiro e perguntou se já foi aberto outro procedimento licitatório. O vereador
presidente disse que conversou com os responsáveis pelo processo licitatório e foi
informado que não foi aberto novo processo ainda, e inclusive tem ponte para arrumar,
além da grade do posto de atendimento da comunidade do Tanque. O vereador Maikon
requereu que fosse enviado ofício ao executivo para reforçar e falou sobre o projeto de
lei nº 05/2018 que foi aprovado nesta casa, ressaltando que o prefeito falou que iria
começar neste mês de setembro só, mas reforçou o pedido de ofício da Nirléia. O
vereador Amarílio questionou o ofício resposta do executivo de n° 69/2018 sobre a falta
de entrega de correspondências para o Conjunto Habitacional Bela Vista. O vereador
Amarílio disse que se deve continuar cobrando providências e reforçou o pedido de
ofício da vereadora Nirléia, pois a população está cobrando informações para ele também
da mesma forma que cobram da vereadora. O vereador Mauro questionou o ofício resposta
do executivo de n° 67/2018, dizendo que não há clareza, nos dizeres do mesmo. O
vereador

Mauro

questionou também

o

ofício

resposta

de

n°

68/2018,

dizendo

que

a

prefeitura tem funcionários que podem realizar as pinturas necessárias nas quadras. Na
oportunidade, o vereador presidente informou que a mão de obra citada no oficio é para
serralheiro arrumar telhado e ferragens. O vereador Fábio reforçou o pedido de ofício
feito pela vereadora Nirléia e falou sobre a iluminação do cemitério do Distrito de São
Jose de Pouso Alegre, pois como o ofício enviado pelo executivo informava que a
responsabilidade do cemitério é da igreja, o vereador procurou o Padre Jorge e explicou
a necessidade da iluminação e o Padre autorizou a instalação do padrão que vai ficar no
nome da Igreja Matriz. O vereador Fábio disse que ficou com a responsabilidade de fazer
o pedido de ligação na Cemig. Adentrando na ordem do dia, o vereador presidente
apresentou o projeto de lei n° 14/2018 de autoria do vereador Edson Pereira Heleno, que
“Determina que estabelecimentos bancários e outras instituições financeiras instalem
portas ou grades de ferro ou aço nas fachadas externas e dá outras providências”. Após
a apresentação do mesmo, o vereador presidente passou a palavra autorizada para o
Subtenente da Polícia Militar Mariano Afonso de Medeiros que explicou as vantagens da
aprovação do respectivo projeto de lei para a segurança dos comerciantes e população
que utiliza os estabelecimentos bancários e instituições financeiras. Na oportunidade,
foi citado também sobre a possibilidade de instalação de câmeras de monitoramento no
centro da cidade. Houve um extenso debate sobre o assunto. Dando continuidade aos
trabalhos, o vereador presidente encaminhou o projeto de lei n° 14/2018 para a Comissão
de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do
Consumidor e para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Fiscalização,
Educação, Saúde e Políticas Públicas que lhe apresentaram parecer favorável. Então, o
vereador presidente colocou o projeto de lei n° 14/2018 em primeira e segunda votação,
sendo aprovado por unanimidade. Dando sequência, o vereador presidente apresentou o
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projeto de lei n° 15/2018 de autoria do vereador Mauro César de Oliveira, que “Institui
o dia do futebol amador no município e dá outras providências”. Após a apresentação do
respectivo projeto de lei, o procurador da câmara, Dr. Fabrício Fortes, compareceu no
plenário para tirar dúvidas dos vereadores sobre o projeto de lei. Na oportunidade, o
procurador da câmara emitiu seu parecer jurídico, com caráter opinativo, sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 15/2018, apontando vício de
iniciativa na matéria tratada no respectivo projeto de lei, mormente porque a proposta
existente na iniciativa atribui tarefas a administração municipal interferindo na sua
organização, bem como gerando despesas ao poder executivo. Após a palavra do procurador
da câmara, o vereador presidente encaminhou o projeto de lei n° 15/2018 para a Comissão
de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e do
Consumidor e para a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Fiscalização,
Educação, Saúde e Políticas Públicas. Após extenso debate sobre o projeto de lei, a
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e
do Consumidor não acolheu o parecer do procurador da Câmara e apresentou parecer
favorável ao projeto de lei nº 15/2018 Em seguida, a Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, Fiscalização, Educação, Saúde e Políticas Públicas também apresentou
parecer favorável ao projeto de lei nº 15/2018. Então, o vereador presidente colocou o
projeto

de

unanimidade.

lei

n°

Foram

15/2018

em

primeira

apresentadas as

e

seguintes

segunda

votação,

indicações:

sendo

indicação

n°

aprovado
071/2018

por
do

vereador Fábio José Garcia, indicando ao executivo que providencie melhorias no posto
de atendimento médico da localidade do Tanque, que são as seguintes: Grades para fazer
o fechamento em frente ao posto; instalação de calhas nas laterais do telhado; faixas
antiderrapantes e corrimão nas escadas; e indicação n° 072/2018 do vereador Mauro César
de Oliveira, indicando ao executivo que providencie transferência da folha de pagamento
do executivo municipal para o Banco Sicoob, incentivando os servidores a trabalharem
com a instituição de crédito cooperativo, resolvendo os desconfortos que o Banco
Bradesco vem ocasionando a todos. O vereador presidente encaminhou ofícios ao executivo
de nº 121/2018 e n° 122/2018, solicitando informação sobre a obra ou a resolução do
problema da ponte da comunidade do Valério, solicitando informação sobre o inicio dos
trabalhos referente ao projeto de lei n° 05/2018, que cria o programa municipal de
apoio ao produtor rural do município de Alfredo Vasconcelos. Não havendo mais nada em
pauta, o vereador presidente convocou todos os vereadores para a reunião ordinária no
dia 10 de setembro de 2018 às 19h00, e encerrou a reunião às 21h20, do que para constar
o presidente determinou lavratura desta ata, que depois de lida, se
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aprovada, será assinada pelos vereadores presentes.

Alfredo Vasconcelos, 03 de setembro de 2018.
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